
STANOWISKO
Prezydium Krajowej Rady porskiego zwiqlzku Dzialkowc6w

z dnia 28 listopada 2013 r.

w sprawie uchwalenia ustawy o rodzinnych ogrodach dziatkowych

Prezydium Krajowej Rady PZD z ogromng satysfakcj qprzyjElo uchwalenie
ptzez Sejm ustawy o rodzinnych ogrodach dzialkowych. Po kilkunastu miesi4cach
niepewnoSci i obaw o losy ogrodnictwa dzialkowego, polscy dzialkowcy mogq
wreszcie z optymizmem spojrzei na iwojq przyszloll. Niemal jednogloSne
prryjqcie ustawy pozwala miei nadziejp, 2e zostanie ona r6wniez zaakceptowana
ptzez Senat i podpisana przez Prezydenta, ao zagwarantuje zachowanie praw
miliona dzialkowc 6w oraz istnienie tysiEcy ogrod6w dzialkowych.

W trakcie wielomiesiEcznej batalii sejmowej projekt obywatelski byl
poddawany tozmaitym zmianom. Istniala nawet gro1ba, 2e ostateczna tresi
projektu zostanie wypaezona. Jednak dzipki zdecydowanej postawie dzialkowc6w i
ich organizacji otaz zrozumieniu wigkszoSci posl6w udalo sig wypracowai taki
tekst projektu, kt6ry - pomimo dokonanych zmian - w pelni zachowuje i realizuje
jego pierwotne zalohenia. Uchwalenie ustawy mohna wipc nazwa(, aktem
uszanowania woli prawie miliona obywateli, kroruy swoim podpisem wsparli
projekt nowej ustawy dzialkowej. Dzigki temu przyjgto dobre prawo, zawierajqce
wiele nowych rozwiqzan kt6re dostosowuj4 przepisy do wyroku TK w zakresie
pluralizmu, wolnoSci zrzeszania oraz trwzglEdnienia praw wlaScicieli grunt6w.
Ponadto spelniono r6wnie wa2ne zalo2enie projektu - zachowanie dorobku ponad
I lS-letniego ruchu polskiego ogrodnictwa dzialkow ego oraz poszanowanie praw
nabytych miliona dzialkowych rodzin. Projekt zachowuje bowiem wszystkie
prawa przysfuguj 4ce obecnie dzialkowcom.

Z powyzszych wzglpdow "uchwalenie ustawy zostalo entuzjasfy cznie
ptzyjqte przez polskich dzialkowc6w. W masowo naptywajqcych listach i
stanowiskach podkreslaj4 ogromne znaczenie tego wyd.arzenia, kt6re zostalo
uznane za niew4tpliwy sukces calego Srodowiska dzialkowego - zintegrowanego w
silnej ogolnopolskiej organizacji. Podkresla sig, ze wsp6lnymi silami uczyniono
wielki krok do wejScia w Zycie dobrego prawa przed terminem wznaazonym
przez Trybunal Konsfytucyj ny.

Prezydium Krajowej Rady pzD catkowicie podziela te pogl4dy. Dziqki
pelnej jednoSci i wielkiej determinacji w d4zeniu do obrony tradycji i dorobku
polskiego ruchu dzialkowego, sami dzialkowcy - zjedno czeni w swoim Zwiqzku -
doprowadzili do niemal jednogloSnego uchwalenia projektu obywatelskiego.
Wlasnymi silami przygotowali tekst tego projektu, w okresie jesienno-zimowym



zebrali pod nim prawie milion podpis6w, a nastEpnie wniesli do Sejmu i walczyli
miesi4cami o jego zapisy podczas cigzkich prac parlamentamych. Dzisiaj mo1emy
byi dumni z tego, co juz udalo siE nam wsp6lnie osiEgnqi.

Jednak droga do pelnego sukcesu jest jeszcze daleka . Przed nami prace w
Senacie. JeZel,r zostan4 wniesione kolejne poprawki, ustawa powr6ci do Sejmu.
Potem zaS musi byc jeszcze przedlolona do podpisu Prezydent a. Tymczasem czasu
pozostalo juz niewiele. Na skutek zahamowari w pracach parlamentarnych wciq:z
istnieje realne zagrolenie, ze ustawa nie wejdzie w 2ycie w wyznac zonymterminie,
co zagtozi prawom dzialkowc6w i istnieniu ogrod6w dzialkowych. Dlatego
uznajqc, 2e dotychczasowe dzialania Srgdowiska dzialkowcow przyniosly ju7
niew4tpliwy sukces, nie mozemy zaprzestac dalszych wysitk6w, aby doprowadzii
do o statec zne go pr zy i qcia ustawy, na kt6r4 czekai qdz i alko wcy.

z fych wzglgd6w Prezydium Krajowej Rady pzD apeluje o dalszq
aktywnoSi i dzialania na rzeaz doprowadzenia db szybkiego zakoriczenia procesu
legislacyjnego i wejScia w 2ycie ustawy o rodzinnych ogro dach dzialkowych.
Razem powinni5my uczynic ostatnie kroki, kt6re ukoronuj4 wielomies iEczne
wysilki dzialkowc6w, ogrod6w i cale go Zwiqzku. Walczmy do korica o prawa i
interesy dzialkowcow oraz ich rodzin. Wsp6lnie zadbajmy, aby ogrody dzialkowe
zostaly zachowane dla polskich rodzin.

PREZYDIUM KRAJOWEJ RADY
POLSKTE GO ZWTMKU DZTAT.KOWCOW

Warszawa, dnia 28 listopadq 2013r.


